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Evento de transporte e logística aborda os impactos 
da Área de Comércio Livre Continental Africana  

Lusaka (O Autarca) – Organiza-
da em colaboração com o Ministério dos 
Transportes e Logística da Zâmbia, a con-
ferência Land-Linked Zambia (LLZ©) te-
rá lugar esta quinta e sexta-feiras, 23 a 24 
de Março de 2023, em Lusaka, capital 
zambiana, com o tema "Alavancagem dos 
impactos da Área Continental Africana de 
Comércio Livre (AfCFTA) para a Indús-
tria Africana de Transportes e Logística". 

 

A Área de Comércio Livre Conti-
nental Africana (AfCFTA) deverá aumen-
tar o comércio intra-africano de serviços 
de transporte em quase 50%, de acordo 
com as últimas estimativas da Comissão 
Económica para África (ECA). 

ma de transporte mais rápido e menos dis-
pendioso e em melhores ligações entre os 
transportadores nacionais e internacio-
nais  e  os  transitários  logísticos, a  imple- 

 

Desde a criação de novas rotas 
comerciais até um crescimento do volume 
de exportações que se traduzirá num siste- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 22/03/2023 

Compra Venda Moeda País 

63.25 64.51 USD EUA 

3.41 3.48 ZAR RSA 

67.98 69.34 EUR UE 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: A vida não é encontrar a si mesmo. A vida é criar a si mesmo 
– George Bernard Shan 
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mentação da AfCFTA terá um grande im-
pacto positivo na Indústria Africana de 
Transportes e Logística. 

O evento deste ano concentrar-
se-á em obter o melhor da AfCFTA, dan-
do ao mesmo tempo aos profissionais de 
transporte e logística o acesso a conteúdos 
estratégicos, redes de negócios, geração 
de leads valiosos e reconhecimento da 
marca.  

Esta conferência destina-se a 
promover a infra-estrutura da cadeia de a-
bastecimento, equipamento e materiais, 
incluindo o capital de recursos humanos. 

A conferência irá envolver todos 
os intervenientes envolvidos no sector dos 
transportes e logística sobre como forne-
cer soluções óptimas, eficazes e eficientes 
de transporte e logística para melhorar a 
prestação de serviços, afim de melhor res-
ponder como sector às necessidades de to-
dos os utilizadores dos sistemas de trans-
porte, defendendo ao mesmo tempo práti-
cas comerciais éticas e sustentáveis atra-
vés da transparência. 

A conferência proporciona uma 
plataforma para diálogos zambianos e re-
gionais sobre transporte e logística, como 
um potenciador do desenvolvimento só-
cioeconómico. 

Também serve como um fórum 
de discussão e troca de informações sobre 
a implementação de políticas, estratégias 
e aplicações tecnológicas para todos os 
aspectos e modos de transporte. Uma me-
lhor cooperação e envolvimento de todos 
os intervenientes dos sectores público e 
privado será uma das questões-chave que 
serão debatidas e para as quais serão pro-
curadas soluções e fármula dos planos de 
acção.  

O resultado esperado é que have-
ria uma  maior  compreensão  de  como  as 

entidades participantes, tanto públicas co-
mo privadas, poderiam ter impacto na ca-
deia global de abastecimento  e  como  po- 

dem realinhar as suas actividades para ob-
terem maiores benefícios e/ou reduzirem 
os riscos associados.■ (Redacção) 

Trabalhos de normalização do 
abastecimento de água à cidade de 
Quelimane em estado avançado 

 

 

Quelimane (O Autarca) – Os 
trabalhos de reparação da avaria registada 
na linha de transporte de água, do Campo 
de Furos de Nicoadala para o Centro de 
Distribuição de Quelimane, encontram-se 
a um nível de execução de 70 por cento, 
podendo ser concluídos na noite desta 
quarta-feira, 22 de Março, o que vai per-
mitir o restabelecimento gradual do abas-
tecimento normal da água à cidade de 
Quelimane, província da Zambézia. 

Enquanto decorre o processo de 
reposição da linha, a empresa Águas da 
Região do Centro, SA (AdRC) está a ga-
rantir a prestação de serviços mínimos de 
abastecimento da água aos Centros de A-
comodação das vítimas do Ciclone Fred-
dy, serviços penitenciários, unidades sa-
nitárias, entre outros. 

O administrador técnico da 
AdRC, Manuel Mussequejua, explicou,  a 

propósito, que já foram fabricados os no-
vos acessórios a serem utilizados na cone-
xão de cerca de 120 metros da tubagem 
arrastada pelas chuvas, decorrentes do ci-
clone, estando em curso a produção de pe-
ças, que vão permitir a ancoragem da re-
ferida tubagem. 

“Agora, em consequência da ava-
ria, a tubagem encontra-se praticamente 
vazia e o seu enchimento será efectuado 
gradualmente durante cerca de 24 horas. 
Após este processo, o abastecimento de á-
gua ocorrerá paulatinamente, abrangendo 
todos os bairros da cidade cobertos pelo 
sistema da AdRC”, garantiu. 

Refira-se que o abastecimento de 
água à cidade de Quelimane está condi-
cionado, observando restrições um pouco 
por todos os bairros, sendo que a minimi-
zação da falta de água é feita com alterna-
tiva à fonte de Licuar.■ (Redacção) 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: ME Mabunda 
(memabunda@gmail.com) 

Estratégia sobre a EN1 é insustentável 
 

 

Estamos todos jubilosos porque o Banco Mundial nos 
vai emprestar 850 milhões de dólares para a reabilitação da 
nossa Estrada Nacional Número Um, vulgo EN1. Reza a notí-
cia que o empréstimo do BM é para reabilitar a metade da via 
em dois anos, numa extensão de mil quilómetros.  
 Mas o entusiasmo já vem de há uns dois meses, quan-
do conseguimos outro empréstimo dos árabes, de 600 milhões 
de dólares para o mesmo efeito, a reabilitação da EN1. Como 
bom patriota, também estou jubiloso, apesar de muitas reti-
cências… E a primeira é que ambos os empréstimos não são 
suficientes para cobrir toda a extensão da nossa Estrada Na-
cional. A nossa EN1 tem um comprimento de 2600 quilôme-
tros. Os empréstimos conseguidos cobrem cerca de 1600 qui-
lómetros, segundo os entendidos. E os restantes mil quilóme-
tros?!… A resposta é simples e óbvia: temos que ir à busca de 
outro empréstimo… de mil milhões de dólares!    

Vamos supor que conseguíssemos de uma só vez os 
dois biliões e seiscentos milhões de dólares norte-americanos 
que são necessários para refazermos de uma só vez a nossa 
EN1! Seria uma maravilha. Mas este, para mim,  NÃO É UM 
MODELO SUSTENTÁVEL DE OPERAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DA NOSSA EN1!   

Explico-me. Conseguido esse dinheiro e assumin-
do que os nossos corruptos não lhe iam deitar a mão, os 
empreiteiros e os fiscais seriam bem solícitos e os prazos 
se iriam cumprir satisfatoriamente - ia escrever literalmen-
te, mas para nós isso é impossível, todos sabemos porquê - 
com os prazos, teríamos então uma EN1 um autêntico tapete.    

A questão é: quanto tempo esse tapete iria aguentar 
a quantidade de camiões que diariamente a atravessam com 
toneladas e toneladas de mercadoria? E ninguém tem o 
controlo da quantidade de toneladas que esses camiões le-
vam… algo me diz que aqueles basculantes que vemos a-
qui e acolá podem ser para inglês ver… eu pelo menos nun-
ca ouvi que um único camião foi multado, mandado voltar, 
seu proprietário ou empresa banido/a… por excesso de to-
nelagem. NUNCA!  

 

Com  tanto  camião  com imensas toneladas de merca-  

doria atravessando diariamente a EN1 de norte para sul e vice-
versa, NENHUMA estrada, por mais bem feita que esteja, po- 
de resistir tanto tempo. Compatriotas, é TANTO O CAMIÃO 
QUE ESTÁ NA NOSSA EN1 DIARIAMENTE! Nenhuma 
estrada resistiria. Com a agravante de que TODOS OS AU-
TOCARROS DE PASSAGEIROS USAM A MESMA VIA e 
TODOS OS CARROS PARTICULARES TAMBÉM! Difícil 
uma via resistir a tanta demanda! 
 E vai acontecer que três, quatro anos depois, a estrada 
começará (ou voltará) a degradar-se de novo. Mais ou menos 
nesta ou naquela província. E aí, de novo, voltaremos a ir à 
busca de novos empréstimos para o mesmo fim… antes de pa-
garmos os que contraímos agora… Estaremos em mais outros 
empréstimos sobre empréstimos. E NÃO TEREMOS O PRO-
BLEMA RESOLVIDO! 
 A SOLUÇÃO DA ESTRADA NACIONAL N. 1 
PASSA POR UMA LINHA FÉRREA E PELA CABOTA-
GEM. Pôr a EN1 top, só e só, não vai ser a solução, não será 
durável, não será sustentável. Temos que ter “alívios”: uma 
linha férrea e uns três a quatro navios de carga. Uma carga a 
ir via linha férrea e outra via marítima. Assim, aliviaremos a 
nossa EN1 e as reabilitações vão ser duráveis.  
 Em termos de linha férrea, já temos algum caminho 
andado: temos ligação Maputo a Chicualacuala… é uma ques-
tão de ligar Chicualacuala a Machipanda… só e só isso. E pôr 
as outras linhas a funcionarem… Machipanda-Beira; Beira-
Tete; Tete-Nacala; Nacala-Pemba; e Pemba-Niassa. A merca-
doria podia levar uma, duas semanas a chegar ao destino… 
mas chegaria e… aliviar-se-ia a EN1. 
 Em termos de cabotagem, é uma questão de adquirir-
mos três navios de transporte de mercadoria e pormo-los a le-
varem carga de Maputo a Rovuma e de Rovuma a Maputo 
com toda a paragem possível e necessária! Donde temos o 
dinheiro? Da mesma forma que conseguimos estes 850 mi-
lhões do BM, ou 600 milhões dos árabes, podemos ter uns tan-
tos para comprarmos navios de transporte de mercadoria…  
 ASSIM ALIVIARÍAMOS A NOSSA QUERIDA 
ESTRADA NACIONAL! Doutro modo, estamos e estaremos 
a brincar no circo!■ 

 

 

SAUDADE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMIÕES E TODO TIPO DE VIATURAS * LIMPEZA GERAL EM EDIFÍCIOS 

* LIMPEZAS INDUSTRIAIS * ALUGUER DE TODO TIPO DE VIATURAS PARA DENTRO E FORA DA CIDADE * 
SERVIÇOS AUXILIARES DE ESTIVA  E MANUSEAMENTO DE CARGAS EM TRÂNSITO INTERNACIONAL 

 

 
 
 

Estamos localizados na Estrada Nacional Nº 6 – Cell 844730228/ 874730228 – Email: sslogistica3@gmail.com – Manga - Beira  
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 

22 de Março de 1967 .... Marcelino Lucas 
 

 

 

 

Esteve recentemente na cidade da Beira, envolvido num 
impressionante movimento desportivo de promoção da modali-
dade de basquetebol, maioritariamente participado por antigas 
vedetas desta disciplina de bola-ao-cesto. Afinal, ele não só foi 
um bom jogador de basquetebol, como também foi um bom trei-
nador da modalidade, e o gosto por esse desporto de salão não se 
lhe desapega. A sua curta estadia na Beira não passou desperce-
bida. Mesmo diante de cumprimento de um programa “apertado” 
e rigoroso, tanto que a disciplina é uma regra fundamental para 
quem pratica desporto, não escapou oportunidade para mais um 
reencontro, e como de costume para tomarmos um copo de cer-
veja e reviver o papo de sempre. E o local que escolhemos foi o 
Restaurante 2+1, no Maquinino, onde além do papo de sempre 
que nos deixa o momento todo sorridentes, a mistura com goles 
de cerveja a caneca bem geladinha, também deu para provar o 
petisco de cabeça de peixe, uma especialidade da casa. Entre tan-
ta conversa que tivemos no curto espaço de tempo que marcou o 
reencontro de dois velhos amigos, lembramos a memória do nos-
so falecido amigo em comum, o Inácio Chire. Que Deus o tenha 
em paz. 

 

Marcelino Lucas é o aniversariante do dia, hoje. É uma 
figura pública em Moçambique e, particularmente, nas cidades 
de Maputo e Beira. Um destacado quadro da função pública que 
ocupou várias posições de relevo, com destaque para a de Secre-
tário Permanente no Ministério da Saúde. Especialista em Saúde 
Pública, do seu portifólio profissional Marcelino  Lucas  destaca- 

 
se como percursor da primeira vacina mundial contra a cólera, 
tendo contribuído bastante para a mitigação da doença conside-
rada endémica na cidade da Beira. É uma invenção da qual pouco 
se fala da sua autoria. Mas, nós que acompanhamos o desenvol-
vimento da iniciativa desde a sua primeira fase, reconhecemos e 
honramos o nosso amigo cientista. 

Conhecemo-nos nos meados da década 90, na Beira, na 
altura era director do CHAEM (Centro de Higiene Ambiental e 
Exames Médicos) nesta cidade. Uma das melhores amizades de 
sempre que já firmei. Marcelino Lucas nasceu a 22 de Mar-ço de 
1967, em Maputo, e hoje celebra o seu 56º Aniversário Natalício. 
Parabéns Amigo, Irmão. Bem hajas ML!■ 

Memba contará com delegação distrital do INSS  
 

 Nampula (O Autarca) – O Ins-
tituto Nacional de Segurança Social 
(INSS) vai contar com um edifício, cons-
truído de raíz, onde funcionará a sua dele-
gação distrital em Memba, província de 
Nampula, no quadro da estratégia do sec-
tor visando levar os serviços prestados até 
aos utentes mais distantes, sobretudo os 
localizados em regiões onde ainda não se 
encontram implantadas infra-estruturas 
para o efeito.  

A primeira pedra para a constru-
ção da referida infra-estrutura naque-
le  distrito costeiro foi lançada recente-
mente. Memba é um dos distritos que pre-
cisam de instalações próprias para o seu 
funcionamento, à semelhança do que a-
contece, paulatinamente, por toda a pro-
víncia, nomeadamente com a construção 
de edifícios de raiz para albergar os servi-
ços da segurança social, como delegações 
distritais e postos de atendimento.■ 
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